22 september 2016
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting
vindt plaats op dinsdag 4 oktober om 20.30 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje 2,
9860 Oosterzele.
Artikel 36: De raad voor maatschappelijk welzijn kan enkel beraadslagen of beslissen als de
meerderheid van de zittinghebbende leden van de raad voor maatschappelijk welzijn aanwezig is. De raad voor maatschappelijk welzijn kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is
zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die
voor de tweede maal op de agenda voorkomen.
In de oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.

AGENDA
OPENBARE ZITTING

Mededelingen
Agentschap Binnenlands Bestuur: besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, waarbij machtiging wordt verleend om tot onteigening over te gaan van de Ex-Rijkswachtwoningen gelegen Windekekouter
60 en 62.

Goedkeuring notulen
1.

NOTULEN OPENBARE ZITTING 29 AUGUSTUS 2016

toelichting
Financiën
2.

BUDGETWIJZIGING 1 – 2016 (EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN)

toelichting

De voorliggende budgetwijziging 1 heeft betrekking op zowel het exploitatiebudget als het investeringsbudget (hoewel op dit laatste in heel beperkte mate,
namelijk een wijziging van een algemeen rekeningnummer).
Uit de wijziging blijkt dat het vrijwel uitsluitend gaat om een actualisatie die het
gevolg is van het uitvoeren van het geplande beleid.
De wijziging brengt geen verhoging mee van de gemeentelijke bijdrage.

Interne werking
3.

GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK - 1STE 2DE KWARTAALVERSLAG 2016
Gelet op De Codex Welzijn op het werk, Titel II, Hoofdstuk 1, Afd.2, Bijlage II
Inhoud van de maand- of driemaandelijkse verslagen;
Gelet op het voorliggende verslagen van het 2de kwartaal 2015;
Gelet op het feit dat deze verslagen besproken werden in het Gemeentelijk Bijzonder Onderhandelingscomité d.d. 7 september 2016;

4.

GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE & BESCHERMING OP HET WERK - JAARACTIEPLAN 2017

toelichting

Gelet op De Codex Welzijn op het werk;
Gelet op het voorliggende jaaractieplan 2017 van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk;
Gelet op het feit dat dit verslag besproken werd op het gemeentelijk Bijzonder
Onderhandelingscomité d.d. 7 september 2016;

BESLOTEN ZITTING

Goedkeuring notulen
5.

NOTULEN BESLOTEN ZITTING 29 AUGUSTUS 2016

Interne werking
6.

KWR/OCMW – STAND VAN ZAKEN

Financiën
7.

ONINBARE VORDERINGEN

Mededelingen
- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal
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